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Domov důchodců Ústí nad Orlicí 

Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí 

 

 

DOMOVA DŮCHODCŮ 

Ústí nad Orlicí 
 

 

 10. číslo/ Říjen 2019

Po přečtení, prosím, předejte dalšímu obyvateli! 
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Čas neskutečně letí a máme tu měsíc říjen a s ním i období 

podzimu, který začíná 23. září. Podzim s sebou přináší mnoho 

barev. Listy stromů a keřů začínají opadávat. Na polích a 

zahradách dozrává ovoce a zelenina. Podzimní měsíce jsou: 

září, říjen, listopad. Slunce vychází později a dříve zapadá.  

Dny se zkracují, noci se prodlužují. Počasí je chladnější, častěji 

prší a fouká vítr, proto se musíme tepleji oblékat.  

V měsíci říjnu se tradičně slaví posvícení, což je slavnost 

posvěcení kostela. K posvícení patří posvícenské koláče, místní 

speciality, taneční zábavy a průvody s maskami. 

V tomto měsíčníku si můžete přečíst jakou sílu a energii nám 

dávají kaštany, že i cyklistika má svůj mezinárodní den a proč 

je dobré, dát si šálek kávy  

Nebude chybět ani trénink paměti a ohlédnutí za měsícem září. 

Zprávičky nejen z naší zemičky pro Vás pravidelně připravuje 

Romča Tipeltová. 

Krásné podzimní dny a pěkné 

počteníčko Vám za kolektiv 

autorů přejí Eva Plívová a 

Dana Matoušková 

Vaše sociální pracovnice 



3 
 

Ve středu 9. října ve 14 hod. – PŘES PRSTY. Pojďte do 

kina na novou českou komedii se sportovní tématikou. 

Zájemcům zajištěna doprava autem. 

Ve středu 9. října ve 14 hod. – MUZIKOTERAPIE S 

KÁJOU. Přijďte si zahrát a zazpívat nejen lidové 

písničky na tělocvičnu do 4. patra. 

V pondělí 14. října ve 14.30 hod. – MUZIKOTERAPIE 

S RENČOU aneb písničky jako malované  

Zpíváme na tělocvičně ve 4. patře.  

Ve čtvrtek 17. října ve 13.30 hod. – VESELÁ 

KAVÁRNIČKA. Přijměte pozvání na společenské 

posezení nad šálkem kávy. S úsměvem na rtech se 

sejdeme na jídelně v 1. patře budovy B. 

V neděli 27. října si déle pospíme, ve tři hodiny ráno 

vrátíme 

ručičku hodin 

na 2 hod. 
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Říjen je desátým měsícem roku podle Gregoriánského 

kalendáře a má 31 dní. Jeho české jméno je odvozeno od jelení 

říje. Latinský název October znamená osmý měsíc a je odvozen 

z římského kalendáře, podle nějž rok začínal březnem. Slunce 

je začátkem října ve znamení vah a přechází do znamení štíra. 

V tomto měsíci pokračuje ve střední Evropě  podzimní sklizeň 

a v českých zemích se tradičně slaví posvícení.

Teplý říjen - studený listopad. 

Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený. 

Mlhy v říjnu - sněhy v zimě. 

V říjnu mráz a větry - leden, únor teplý. 

Mrazy v říjnu - hezky v lednu; 

Krásný říjen - studený leden. 

Sněží-li brzy v říjnu, bude měkká zima. 

Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok. 

Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá zima. 

Když v říjnu blýská, zima plíská. 

Svatý František zahání lidi do chýšek.  

Déšť na Havla, déšť na Vánoce.  

Studený říjen - zelený leden.  
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Věděli jste, že kaštany – mimo jiné – pohlcují negativní 

energie, ruší geopatogenní zóny, stabilizují sílu organismu, 

zabraňují nachlazení a dodají vám sílu a energii? Právě teď 

nastal čas, abyste se k nějakému kaštanu vypravili, 

nasbírali si potřebný počet plodů tohoto stromu a udělali 

tak něco pro své zdraví. A ZADARMO! 

KAŠTANOVÉ USÍNÁNÍ 

Už jste slyšeli, že byste měli 

mít od podzimu až do jarní 

rovnodennosti, pod polštářem 

tolik kaštanů, kolik je vám let, a jeden navíc? Neslyšeli? 

Vyzkoušejte to! Je třeba jediné: nasbírejte si právě spadané 

kaštany, kterých by mělo být o jeden více, než kolik je vám 

právě let, ty pak doma vložíte do plátěného pytlíku, či 

prodyšného, plátěného povlaku na malý polštářek a je hotovo. 

Pak si takto připravené kaštany vložíte pod polštář a necháte je 

tam až do prvního jarního dne. Kaštany z vás „vytáhnou“ 

nepatřičné energie, pomohou, pokud jste nastydlí, jestliže vás 

bolí krční páteř, nebo záda. Tento nedoceněný přírodní plod 

taktéž ulevuje při migrénách, proti bolesti hlavy, uleví při 
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křečových žilách, revmatismu, dokonce i při zánětech 

močových cest! 

JEDEN KAŠTAN V KAPSE 

Pokud si vložíte jeden (ale samozřejmě můžete i více, což záleží 

pouze a jen na Vás) kaštan do kapsy a občas si s ním/nimi 

budete jen tak pohrávat v ruce, pomůže Vám to oprostit se od 

stresu, dodá sebevědomí a např. potřebnou dávku odvahy pro 

důležitou schůzku, nebo zkoušku ve škole. Totéž se doporučuje 

každému, kdo trpí bolestmi kolen, kyčlí, nebo má počínající 

rýmu. Ženy, které chtějí otěhotnět, by měly tuto radu brát také 

vážně. Možná byste to 

vůbec nečekaly, ale 

opravdu to pomáhá! 

ZÁZRAČNÁ KOUPEL   

A ti z Vás, které trápí výše uvedené revma, bolesti svalů, 

kloubů, zad, by měli čas od času své tělo ponořit do voňavé 

kaštanové koupele, která navíc svým typicky lesním aroma 

pomáhá dutinám a ulevuje od bolesti hlavy. Jak na to? Budete 

potřebovat 3 lžíce nasekaných plodů jírovce, tedy kaštanů, 2 – 

3 hrsti čerstvých smrkových větviček a 3 litry vroucí vody. 

Uvedené ingredience zalijete vroucí vodou a necháte hodinu 

louhovat. Poté odvar přecedíte a voňavou tekutinu nalijete do 
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vody ve vaně. Léčitelé a aromaterapeuti doporučují v této 

koupeli být maximálně 15 minut a 

následně byste si měli lehnout pod 

suchou přikrývku a ještě překrýt 

dekou a takto relaxovat půl 

hodinky. Aplikujte jednou týdně.  

Věda zjistila: 

Jedlý kaštan je mezi stromy tím, čím je fenykl mezi bylinami: 

stoprocentně zdravý, od kořene až po vrchol. V plodech, 

slupkách, listech i v kůže jsou cenné třísloviny. Plody obsahují 

vedle škrobu a bílkovin hodnotné uhlovodany, které slouží 

všem buňkám, zvláště však nervům, jako přísun energie. Jsou 

tedy potravou pro nervy všech osob po čtyřicítce a předcházejí 

vzniku ztráty paměti. 

 

V lidovém léčitelství se o kaštanu říká: 

„Jeho plod je užitečný proti každé slabosti, která je v člověku. 

Jez ho často, denně, před a po jídle, a tvůj mozek poroste a bude 

se naplňovat, tvé nervy zesílí a slabost bude ustupovat.“ Z listů 

se připravují různé výluhy a tinktury a 

používá se i k výrobě 

homeopatických léků. 
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Jako byl Mezinárodní den bez aut a den mobility, dnem kdy se 

spíše rozmýšlí o jiném dopravním prostředku než použít auto, 

dostalo svůj den i kolo - Mezinárodní den cyklistiky. V České 

republice se stále rozšiřují a renovují cyklostezky, protože jízda 

na kole je zdravá jak pro naše tělo, tak pro ovzduší. Cyklistice 

propadlo i v ČR mnoho lidí, někteří, což bude zřejmě většina, 

jezdí na kole rekreačně, tak je zde i skupina profesionálů, kteří 

se účastní různých cyklozávodů.  

Historie cyklistiky  

Historie cyklistiky je spojena s historií vývoje jízdního kola. Už 

samotné kolo, které je jedním z největších vynálezů lidstva, 

nemá svůj vzor v přírodě a ukazuje sílu lidského ducha i důvtip. 

Nejstarší zmínky a vyobrazení kola otáčejícího se kolem osy 

pochází již z období před více než 5000 lety.  

Počátky dnes známého jízdního kola sahají do roku 1790, kdy 

de Sivrac (Francie) sestrojil rychloběžný stroj „celerifer“ 

vyrobený z 2 pevných kol spojených lavičkou, na které  

se sedělo obkročmo, a jezdec se pomocí nohou odrážel od země. 

Tento stroj postrádal možnost řízení jezdcem, neboť měl 

pevnou konstrukci bez řiditelného předního kola.  
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Všeobecně je za vynálezce jízdního kola považován Němec 

Karl Friedrich Drais von 

Sauerbronn, který si jako 

první nechal v roce 1818 

patentovat dřevěné jednostopé 

vozidlo. Jeho stroj již měl 

ovladatelné přední kolo 

pomocí oje a poháněno bylo 

odrážením nohou jezdce od země. Draisina byla vlastně jakási 

koloběžka pro dospělé. Jezdec seděl obkročmo na dřevěném 

„rámu“ a při jízdě se prostě nohama odrážel od země. 

Vylepšení v konstrukci jízdního kola přinesl roku 1861 vynález 

francouzského kočárníka 

Michauxe v podobě klik s pedály 

umístěnými na ose předního kola. 

Michaux nazval svůj stroj 

„vélocipede“ z latinského velox – 

rychlost a pedes – nohy. Jeho 

velocipéd byl také dřevěný jako 

drasina, ale znamenal rozhodující 

krok kupředu v konstrukci 

jízdního kola. Na Světové výstavě v Paříži roku 1867 se 
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velocipéd stal středem pozornosti. Aby Michaux ukázal výhody 

nového stroje, uspořádal v r. 1868 v Saint-Cloudu u Paříže 

závody a jezdci na jeho strojích závodu jednoznačně 

dominovali. Hned ve stejném roce vzniká také první továrna na 

výrobu kol Michaux & Lallement a tím je odstartováno nové 

období ve vývoji jízdního kola a cyklistiky vůbec.  

Poptávka po velocipédech byla veliká, ale protože Francie a 

Německo jsou v 70. Letech 19. století ve válečném stavu, 

přesunuje se centrum vývoje jízdního kola do Anglie. 

Angličané postupně přešli od dřeva k oceli a vyráběli 

velocipédy celokovové, rám byl z ocelových trubek, kola 

drátěná a místo ocelových ráfků začali používat úzkých 

gumových obručí. Sídlem cyklistického průmyslu bylo město 

Coventry. Rozvíjela se i průmyslová výroba příslušenství 

k velocipédům, jako jsou sedla, svítilny, brašny a podobně.  

S rostoucím zájmem o jízdu na kole se objevovala i touha jezdit 

rychleji. Přední kolo se zvětšovalo a zadní se rok od roku 

zmenšovalo, až velocipéd dostal charakteristický vzhled a 

říkalo se mu „vysoké kolo“. První celokovové kolo s předním 

vysokým kolem a nalepenou pryžovou obručí bylo patentováno 

v Anglii roku 1870.  
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Zkušenost ukázala, že čím větší je přední kolo, tím delší dráhu 

vykoná celý velocipéd na jedno 

otočení klik. To vedlo 

k přemrštěnému zvětšování průměru 

předního kola, takže jezdci menší 

postavy nemohli dosáhnout nohama 

na pedály. Bylo sice dosaženo vyšší 

rychlosti, avšak velocipéd byl velmi 

vratký a pád z vysokého kola byl 

událostí, na kterou musil být každý jezdec stále připraven. 

Vzhledem k „pohodlí“, které jízda na vysokém kole přinášela 

jezdci se těmto strojům přezdívalo „kostitřas“.  

Velkým nedostatkem kol z tohoto období byl fixní převod. Při 

otáčení kola se otáčely i pedály a proto museli jezdci při vyšších 

rychlostech, zejména ve sjezdu, dávat nohy na stupačky, které 

byly upevněny na přední vidlici. Stejně tak první brzdy byly 

špalíkové konstrukce a brzdily jen přední kolo, což vedlo 

k mnohým pádům. Mnohé obtíže vyřešil až vývoj 

„volnoběžného“ zadního náboje Francouze Meuniera v roce 

1870, který svým principem vycházel z hodinářství. Roku 1904 

byl pak tento volnoběžný náboj doplněn protišlapnou brzdou 

německého konstruktéra Sachse.  
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V polovině osmdesátých let 19. století se objevuje nový typ 

kola. Pedály už nejsou umístěny 

v ose předního velkého kola, ale 

uprostřed rámu, odkud se hnací síla 

přenáší prostřednictvím řetězu na 

zadní kolo. Angličan Starley sestrojil 

stroj, který měl řetězový převod, 

stejně velká kola, kliky s pedály a 

ozubená převodová kola Podle 

továrny, kde Starley působil, je jeho konstrukce nazývána 

Rover Safety, protože na něm již nehrozily pády nebezpečné 

tak, jako u vysokého kola.  

Dalším významným krokem ve vývoji konstrukce kola byla 

první pneumatika na počátku devadesátých let. Irský veterinář 

Dunlop sestrojil pryžové roury, nahustil je vzduchem a 

namontoval je na ráfky kola. Jako ventilek použil gumovou 

hadičku. Dunlopův společník Edlin potom sestrojil v roce 1888 

první bicykl vybavený pneumatikami. Za rok z dílny vyjelo 

dalších 20 jízdních kol a šest tříkolek a na jaře 1889 dostaly 

pneumatiky také závodní kola a byla založená továrna na 

výrobu pneumatik Dunlop Pneumatic Tyre, která začala brzy 
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vynález zlepšovat a zavedla nový ventil, kterého se u jízdních 

kol používá dodnes, a snímací plášť.  

Na kole se postupně objevují měniče převodů, ráfkové brzdy a 

kolo se tak stává stále univerzálnějším. Poslední technické 

zlomy ve vývoji jízdního kola pak znamenal nástup kola 

horského počátkem 70. let minulého století v USA a také rozvoj 

elektroniky a jejího využití pro změnu převodů japonské 

společnosti Shimano roce 2009.  

 

Historie cyklistiky na našem území  

Za zakladatele české cyklistiky jsou považováni bratři 

Kohoutové z Prahy, kteří velocipédy vyráběli a vžil se pro ně 

název „kohoutovky“. Z 

obou bratrů vynikl 

zejména Josef Kohout, 

několikanásobný mistr 

Čech a Rakouska v jízdě 

na vysokém kole. Jejich 

zásluhou byla postavena cyklistická dráha a přičinili se o rozvoj 

cyklistiky v našich zemích. Klub založený Josefem Kohoutem 

v listopadu 1880 se stal prvním sportovním klubem v Rakousku 

a v Království českém. Český Klub Velocipedistů – 1880 je tak 

prvním sportovním klubem v Čechách. V dalších několika málo 
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letech vzniklo na dvacet pražských a více než 60 venkovských 

klubů s tisíci členy. Nejstarším a dodnes činným je však stále 

ten původní, Smíchovský ČKV – 1880c. Již roku 1883 pořádá 

ČKV první cyklistické mistrovství Čech na 10 km a o rok 

později také začíná vydávat časopis Cyklista.  

Další období provází bouřlivý rozvoj, kolo se stává 

vyhledávaným typem dopravního prostředku, vznikají továrny 

ESKA, Premiér, Tudor, Tripol, Velamos v Sobotíně, Mas ve 

Zlíně, Ogar v Praze, Progress v Dol. Kounicích, Stadion 

v Rakovníku a výrobě kol se věnuje i Česká Zbrojovka ve 

Strakonicích. 
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MEZINÁRODNÍ DEN KÁVY 

 

Ano, i káva má svůj 

mezinárodní den. 

Celosvětově připadá 

oslava dne kávy na 1. 

října, v České republice 

se Mezinárodní den kávy neslavil, myšlenka oslavy dne kávy 

napadla v roce 2010 dvě tehdejší brněnské baristky - Kateřinu 

Eichlerovou a Lucii Karafiátovou.  

První celotýdenní festival se konal od 1. do 7. října 2011. 

Původně probíhal festival jen v Brně, které je koncentrací 

kaváren, zájmem o kávu i o kulturu známé, v dalších letech se 

festival rozšířil i do jiných měst.  

Kávu poprvé objevil etiopský 

pasáček koz v 9. století. 

Respektive samy kozy ho ke 

kávě dovedly. 

Káva je druhým 

nejprodávanějším zbožím na 

světovém trhu. Hned po ropě. 

Obyvatelé New Yorku 

zkonzumují sedmkrát více kávy než zbytek Spojených států.  

https://www.extra.cz/tema/kava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Barista
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Káva vás může v pohodě zabít. Stačí, když si ho dáte sto hrnků. 

I tak je to ale metoda, 

kterou sebevrazi příliš 

nevyužívají. 

Existuje přes padesát 

různých chutí kávy. 

Vědci momentálně 

pracují na tom, aby se z kávy dalo vyrobit fosilní palivo a časem 

mohlo zastoupit benzín. 

Čím tmavší kávové zrno je, tím má v sobě zpravidla méně 

kofeinu.  

Rekord v pití kávy drží jeden americký týpek. Ten vypil 

82 hrnků kávy za sedm hodin. Kupodivu přežil. 

V 16. století se v islámských zemích káva zakazovala pro svoje 

účinky na nervovou soustavu. V Turecku a Řecku je káva 

součástí místní 

kultury a funguje 

jako welcome drink. 

Mimochodem, až 

70 % obyvatel USA 

si každé ráno 

dopřává šálek kávy. 

Brazilská káva 
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„Tati, je Tichý oceán vždycky tichý?” 

„Prosím tě, když už se mě na něco ptáš, aspoň ne na 

takové hlouposti.” 

„Aha, tak promiň. Mimochodem, jak zemřelo Mrtvé moře?”

 

„Naše učitelka neví, co chce!” stěžuje si matce Martin. 

„Proč myslíš?” zajímá se maminka.  

„O matematice mi dala poznámku za to, že jsem o hodině 

mluvil,” vypráví Martin. „A když jsem pak o češtině celou 

hodinu ani necekl, zase mi dala poznámku. Že nepracuji v 

hodině!” 

 

Maminka se ptá synka: "Co bys chtěl pod stromeček? 

Bratříčka nebo sestřičku?"  

A syn na to: "Sáňky.“ 

Chlapeček se ptá holčičky: „Proč máš zavázanou ruku?” 

„Včera jsem chtěla krmit z dlaně jednoho ptáčka. Až pozdě 

jsem zjistila, že je to datel.” 

 

Mami, pamatuješ si na tu vázu, jak ses vždycky bála, že by se 

mohla rozbít?” 

 „Ano, a co má být?” 

 „Nic... jenom, že teď už se bát nemusíš.”
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A. Pokuste se určit význam uvedených nářečních slov: 

ERTEPLE, FĚRTOCH, ŠMIGRUST, ŠALINA, SPOLČATA, 

LECHNÍČEK, STŘECHÝL, CHUDOBKA, OMRZALKA, 

MEDÁK, PIKADOR, GAZDA, KRÍGL, ŠOPA. 

 

B. Přiřaďte správná jména k jednotlivým vynálezům: 

 

1. Žárovka 

2. Elektřina 

3. Parní stroj 

4. Radioaktivita 

5. Zákon gravitace 

6. Krevní skupiny 

7. Telefon 

8. Knihtisk 

9. Penicilin 

10. Letadlo 

a) Henri Becquerel 

b) Isaac Newton 

c) Alexander Graham Bell 

d) Johannes Gutenberg 

e) Nikola Tesla 

f) Alexander Fleming 

g) Bratři Wrightové 

h) Jan Janský 

i) Thomas Alva Edison 

j) James Watt 
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16. 9. 2019 - Naše Sluneční soustava má pravděpodobně 

dalšího návštěvníka z jiné sluneční soustavy. Americký 

Národní úřad pro letectví a vesmír a Evropská kosmická 

agentura ohlásily novou kometu mířící ke Slunci. Vesmírného 

objektu si povšiml amatérský astronom z Krymu Gennadij 

Borisov. 

18. 9. 2019 – 37letá Američanka Sarah Thomasová vyrazila v 

časných ranních hodinách na plavbu přes kanál  La Manche. Po 

54 hodinách strávených ve vodě ukončila závěrečnou etapu o 

dva dny později. Kvůli silným proudům uplavala nakonec 209 

kilometrů místo původně plánovaných 130 a stala se prvním 

člověkem, který přeplaval kanál La Manche čtyřikrát bez 

přestávky.  

18. 9. 2019 – V hale 

nejznámějšího pramene 

Vincentka v Luhačovicích 

otevřeli expozici o luhačovických minerálních vodách. 

Interaktivní expozice představuje geologii, mineralogii, 

paleontologii a zabývá se chemickou stránkou minerální vody 
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Vincentka a jejími léčebnými účinky. Z historického hlediska 

sleduje její vývoj a architekturu údolí s prameny. 

19. 9. 2019 - Na zřícenině Karlův Hrádek, kterou před rokem 

1357 založil Karel IV., nalezli archeologové pozůstatky 

mnohem staršího, zřejmě až pravěkého osídlení. Město 

Hluboká nad Vltavou, kterému kulturní památka patří, zde chce 

vybudovat archeopark. 

20. 9. 2019 -  Hrob bojovníka z doby laténské objevili 

archeologové z Východočeského muzea v Dubanech na 

Pardubicku. Podle nich jde o jedinečný nález, jelikož pohřebiště 

a hroby z této doby už odborníci téměř nenacházejí. Hrob je 

starý více než 2200 let, bojovníka Keltové pohřbili přibližně ve 

třetím století před naším letopočtem. Hrob částečně poškodila 

strojní technika, ale i tak v ní byla téměř celá kostra a hrobová 

výbava, kopí a železný meč v pochvě a několik bronzových 

kroužků, které byly původně součástí opasku. 

21. 9. 2019 – V poledne odstartoval 

nejslavnější pivní festival na světě 

mnichovský Oktoberfest. Za litrový 

tuplák piva návštěvníci letošního už 186. ročníku Oktoberfestu 

zaplatili mezi 10,80 a 11,80 eura (280 až 306 korun).  
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21. 9. 2019 - V rámci letošních oslav 100. výročí zavedení 

československé koruny uspořádala Česká národní banka po 

třech letech den otevřených dveří. Návštěvníci měli možnost si 

prohlédnout celou budovu, kde je zaměstnáno 1400 lidí. 

Největším lákadlem byla kancelář guvernéra Jiřího Rusnoka, 

zlatá stotřicetikilová mince a bývalý trezor. 

22. 9. 2019 – Na Letišti Leoše Janáčka v Mošnově odstartoval 

19. ročník Dne NATO a Dne Vzdušných sil Armády ČR. Mezi 

největší lákadla patřilo představení nových vrtulníků českého 

letectva a společný seskok 40 českých a polských výsadkářů. 

Během prvního dne do Mošnova dorazilo přibližně 125 tisíc 

lidí. 

23. 9. 2019 – V ZOO na Svatém Kopečku u Olomouce se 

narodilo letošní první mládě medojeda na 

světě. Matka je zatím přísně střeží, takže 

ho zatím nikdo neviděl, jen slyšel. 

Ošetřovatelky měly možnost mládě 

zahlédnout pouze přes husté pletivo.  

25. 9. 2019 - Na Mezinárodní vesmírnou stanici ISS zamířili tři 

noví členové posádky, Američanka Jessica Meirová, Rus Oleg 

Skripočka a první kosmonaut Spojených arabských emirátů 

Hazza Mansúrí.  
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5. 9.  

se konaly tradiční 

SPORTOVKY 
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Potěšit jsme se mohli s kočičkou 

Bělinkou a její paničkou Jiřkou 

Rozjeli jsme páteční „wellness“ 

dopoledne 

Konečně můžeme 

užívat parčík 

v plném rozsahu 
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Zdroje:  

Sociální služby. Ročník XXI., srpen-září 2019 

http://www.stylenew.cz/zazracna-sila-kastanu/ 

http://www.jedlykastan.cz/vyzivova-hodnota-jedleho-kastanu-a-jeho-lecive-ucinky-

1404041388.html 

Obrázek Karl von Draise (http://cs.wikipedia.org/wiki/Karl_Draise) 

ObrázekVelocipéde(http://bicycling.about.com/od/thebikelife/ss/History_3.htm) 

Atmosféra před klubovnou ČKV (www.velocipedy.cz/wp-content/uploads/klubovna.jpg) 

http://www.pranostika.cz/rijen.html 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8rijen 

Lunární kalendář Krásné paní 

http://www.mezna.cz/rijen/ms-1068/p1=1010 

http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-cyklistiky-157/ 

https://publi.cz/books/174/09.html 

https://www.extra.cz/dnes-je-mezinarodni-den-kavy-10-veci-ktere-jste-o-teto-pochutine-

nevedeli 

https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%BDden_k%C3%A1vy 

https://nej-vtipy.cz/vtipy/deti/4 

 

Správné odpovědi kvízu: 

A.  Erteple – brambor, fěrtoch – zástěra, šmigrust – pomlázka, 

spolčata – dvojčata, šalina – tramvaj, lechníček – malíček, 

střechýl – rampouch, chudobka – sedmikráska, omrzalka – 

náledí, medák – čmelák, pikador – párek v rohlíku, gazda – 

hospodář, krígl – půllitr, šopa – kůlna 

 

B.  Žárovka – T. A. Edison; Elektřina – N. Tesla; Parní stroj – 

J. Watt; Radioaktivita – H. Becquerel; Zákon gratvitace – I. 

Newton; Krevní skupiny – J. Janský; Telefon – A.G. Bell; 

Knihtisk – J. Gutenberg; Penicilin – A. Fleming; Letadlo – 

bratři Wrightové 
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